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REGULAMENTO DA BRINQUEDOTECA DA FACULDADE RAIMUNDO 

MARINHO 

 

Art. 1º - A brinquedoteca é um espaço para que crianças possam, de maneira segura, 

brincar e interagir com os materiais disponíveis. Cabe aos responsáveis e brinquedistas 

orientar as crianças quanto à importância de preservar o local e os brinquedos.  

 

Art. 2º- O horário de funcionamento é das 9h às 18h. 

 

Art. 3º - A brinquedoteca é para crianças na faixa etária entre 4 a 10 anos, não sendo 

permitida a frequência fora desta faixa etária; 

 

Art. 4º - Para o acesso da criança é necessário efetuar cadastro na brinquedoteca, 

preenchendo o diário de presença, com a assinatura do responsável na entrada;  

 

Art. 5º - Os responsáveis, pela criança só deverão entrar no recinto da brinquedoteca 

quando solicitados;  

 

Art. 6º - As crianças deverão entrar com roupas leves e esportes, não é permitida a 

entrada em traje de banho; 

 

Art. 7º - Não é permitido realizar refeições no recinto da brinquedoteca, salvo se 

oferecida pelos facilitadores em ocasiões especiais;  

 

Art. 8º - As crianças quando enfermas não poderão frequentar a brinquedoteca, pelo 

fato de não termos assistência médica no local;  

 

Art. 9º - As questões omissas no presente regulamento serão dirimidas a critério da 

coordenação do curso de pedagogia junto com a direção da faculdade; 

 

Art. 10º - Os brinquedos disponíveis foram comprados pela faculdade, confeccionados 

pelos alunos ou doados por alunos e professores da mesma; 

 

Art. 11º - Não é permitida a entrada de brinquedos grandes e com rodas, como 

bicicletas, nas dependências da brinquedoteca; 

 

Art. 12º - Defeitos nos brinquedos ou prejuízos em suas estruturas devem ser 

comunicados aos brinquedistas ou a coordenadora da brinquedoteca; 

 

Art. 13º - As penalidades previstas no Regulamento Interno são: 

I - Advertência; 

II - Suspensão. 

 

Atualizado em reunião realizada em 28 de agosto de 2013. 


